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Οι Τπουργού Εξωτερικών τησ ΕΕ αποφϊςιςαν ςτισ 23 Ιανουαρύου να επιβϊλουν ϊνευ προηγουμϋνου οικονομικϋσ 
κυρώςεισ ϋναντι τησ Ιςλαμικόσ Δημοκρατύασ του Ιρϊν. Αυτϐ εύναι ϋνα βόμα που ευθυγραμμύζει πλόρωσ την Ένωςη 
των 27 Κρατών-Μελών με τον πλϋον πρϐςφατο γϑρο αμερικανικών κυρώςεων (31/12/2011). Οι κυρώςεισ αυτϋσ -το 
πρώτο βόμα προσ την επιβολό παγκοςμύου μποώκοτϊζ ςτισ ιρανικϋσ εξαγωγϋσ αργοϑ πετρελαύου-  ςτϐχευαν 
ευθϋωσ την Κεντρικό Σρϊπεζα του Ιρϊν οι οπούεσ αντιπροςωπεϑουν ϊνω του 60% του ΑΕΠ τησ χώρασ και 80% των 
εςϐδων του απϐ τισ εξαγωγϋσ. Πϐςο ςημαντικό εύναι ϐμωσ η ευρωπαώκό αγορϊ για το Ιρϊν; 

 
Η Ε.Ε. αναλογοϑςε το 2011 ςχεδϐν ςτο 18% των ιρανικών εξαγωγών που εκτιμώνται κοντϊ ςτα 2,2-2,3 

εκατομμϑρια βαρϋλια την ημϋρα, εκ των οπούων περύ τα 1,5 βαρϋλια την ημϋρα κατευθϑνονται προσ τισ χώρεσ του 
ΟΟΑ. Η Ιαπωνύα και η Νϐτια Κορϋα απορροφοϑν περύ το 32% των ιρανικών εξαγωγών και αποτελοϑν το 
δυςκολϐτερο και ουςιαςτικϐτερο ςτϐχο προςαρμογόσ για τισ ςυνδυαςμϋνεσ προςπϊθειεσ ΗΠΑ και ΕΕ. Πϋραν απϐ 
την επιβολό εμπϊργκο ςτισ ειςαγωγϋσ αργοϑ η Ε.Ε. απαγϐρευςε επύςησ τισ ειςαγωγϋσ πετροχημικών, καθώσ και 
την εξαγωγό προσ το Ιρϊν οποιαςδόποτε τεχνολογύασ ςχετιζϐμενησ με την παραγωγό πετρελαώκών προώϐντων. Η 
Ε.Ε. επύςησ επεξϋτεινε το εμπϊργκο ςτην πώληςη χρυςοϑ, διαμαντιών και πολϑτιμων μετϊλλων ςτο Ιρϊν, ςε μύα 
προςπϊθεια να εμποδύςει τισ ιρανικϋσ προςπϊθειεσ να διαφοροποιόςουν τισ τοποθετόςεισ τουσ και τα 
ςυναλλαγματικϊ τουσ αποθϋματα μακριϊ απϐ το δολϊριο και το ευρώ, καθώσ η Σεχερϊνη ςτρϋφεται ςτην 
αποταμύευςη χρυςοϑ και τα εθνικϊ νομύςματα των κϑριων ειςαγωγών πετρελαύου τησ, δηλαδό τησ Κύνασ, τησ 
Ινδύασ, τησ Ιαπωνύασ και τησ Νϐτιασ Κορϋασ. 

 
Σο μποώκοτϊζ απϐ την ΕΕ όταν το πρώτο αναγκαύο βόμα για τισ ΗΠΑ και τουσ ςυμμϊχουσ τουσ προκειμϋνου να 

αςκόςουν πραγματικό πύεςη ςτην Ιαπωνύα και τη Νϐτια Κορϋα, οι οπούεσ καλϑπτουν πϊνω απϐ τπ 10% των 
αντιςτούχων τελικών αναγκών τουσ ςε πετρϋλαιο απϐ το Ιρϊν. Μϐνο το περαςμϋνο ϋτοσ, η Νϐτια Κορϋα, παρϊ την 
επιβολό κϊποιων περιοριςμών ςτισ εμπορικϋσ τρϊπεζεσ του Ιρϊν τον Ιοϑλιο του 2011, αϑξηςε τισ ειςαγωγϋσ αργοϑ 
απϐ το Ιρϊν κατϊ 20% ςε ςχϋςη με το 2010, διευκολϑνοντασ επύςησ την πληρωμό των ιρανικών τησ ειςαγωγών ςε 
χρυςϐ (MEES, 15 Αυγοϑςτου 2011). Αντιςτούχωσ, το 2011 οι κινεζικϋσ ειςαγωγϋσ αυξόθηκαν ςε ετόςια βϊςη κατϊ 30% 
ςυγκριτικϊ με την περύοδο του 2010. 

 
Σο μποώκοτϊζ απϐ την ΕΕ τϋθηκε ςε ιςχϑ ςτισ 24 Ιανουαρύου 2012, απαγορεϑοντασ ϋκτοτε την υπογραφό 

οποιουδόποτε ςυμβολαύου για αργϐ πετρϋλαιο, ό πετρελαώκϊ προώϐντα μεταξϑ του Ιρϊν και οποιουδόποτε 
κρϊτουσ-μϋλουσ τησ ΕΕ. Ωςτϐςο, προκειμϋνου να δοθεύ ςτην Ελλϊδα, την Ιταλύα και την Ιςπανύα μύα ευκαιρύα για 
ςυμμϐρφωςη με το νϋο καθεςτώσ κυρώςεων, η ομϐφωνη απϐφαςη των Τπουργών Εξωτερικών τησ ΕΕ επιτρϋπει 
μύα περύοδο ςταδιακόσ εφαρμογόσ αυτοϑ του μϋτρου εντϐσ ϋξι μηνών ϐςον αφορϊ τη λόξη υφιςταμϋνων 
ςυμβολαύων, ενώ προβλϋπει ϐτι οι επιπτώςεισ απϐ την εφαρμογό των κυρώςεων ςτη διεθνό αγορϊ και ςτην 
ενεργειακό αςφϊλεια των κρατών-μελών τησ Ένωςησ θα πρϋπει να γύνει ϋωσ «το αργϐτερο την 1η ΜαϏου 2012». 
Σϐτε ενδεχομϋνωσ να παραταθεύ η περύοδοσ εξαύρεςησ για την Ελλϊδα που αντιμετωπύζει ϐπωσ θα δοϑμε ςτη 
ςυνϋχεια και το ςοβαρϐτερο πρϐβλημα. 

 
Σο υμβοϑλιο επύςησ αποφϊςιςε να παγώςει ϐςα περιουςιακϊ ςτοιχεύα τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ του Ιρϊν 

βρύςκονται ςε τρϊπεζεσ τησ ΕΕ, τα οπούα οϑτωσ ό ϊλλωσ εκτιμώνται ωσ πολϑ περιοριςμϋνα, ενώ επύςησ καθιςτϊ 
παρϊνομη την «παρϊδοςη ιρανικών τραπεζογραμματύων και κερμϊτων νϋασ εκτυπώςεωσ ό κοπόσ, μη 
εκδοθϋντων ςτην Κεντρικό Σρϊπεζα του Ιρϊν». Η εξϊμηνη περύοδοσ ςταδιακόσ εφαρμογόσ των κυρώςεων, πϋραν 
τησ ςϑμπτωςόσ τησ με την αντύςτοιχη ρότρα ςταδιακόσ εφαρμογόσ των κυρώςεων ϋωσ την 1η Ιουλύου που 
περιλαμβϊνεται ςτισ κυρώςεισ που υπϋγραψε ο πρϐεδροσ Ομπϊμα ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2011 κατϊ τησ Κεντρικόσ 
Σρϊπεζασ του Ιρϊν, εκτιμϊται πωσ προςφϋρει περύοδο χϊριτοσ ςτην Ιταλύα, την Ιςπανύα και την Ελλϊδα, οι οπούεσ 
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και εύναι οι μεγαλϑτεροι ειςαγωγεύσ ιρανικοϑ αργοϑ. Ωςτϐςο, το επύπεδο εξϊρτηςησ των τριών αυτών χωρών 
διαφϋρει ςημαντικϊ, καθώσ η Ιταλύα και η Ιςπανύα κϊλυψαν το 2011 μϐλισ 10% των αναγκών τουσ απϐ το Ιρϊν, ενώ η 
εξϊρτηςη τησ Ελλϊδασ ανόλθε ςχεδϐν ςτο 30-35% κατϊ το δεϑτερο εξϊμηνο του 2011. 

 
Ο Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Ενϋργειασ (International Energy Agency), εξϋδωςε δόλωςη ςτισ 23 Ιανουαρύου 

ςημειώνοντασ ϐτι «το εμπϊργκο τησ ΕΕ μπορεύ να μην ϋχει επύπτωςη ςτισ πραγματικϊ προςφερϐμενεσ [φυςικϋσ] 
ποςϐτητεσ μϋχρι περύ τα μϋςα του 2012, κϊτι που δύνει ςτουσ υφιςτϊμενουσ πελϊτεσ ιρανικοϑ πετρελαύου κϊποιον 
χρϐνο για την πρϐςβαςό τουσ ςε εναλλακτικϋσ πηγϋσ». ϑμφωνα με τον ΔΟΕ οι εξαγωγϋσ ιρανικοϑ αργοϑ προσ την 
Ε.Ε. ανϋρχονταν ςε ςχεδϐν 600.000 βαρϋλια ανϊ ημϋρα απϐ τον Ιανουϊριο ϋωσ τον Οκτώβριο του 2011. Αυτϐ μπορεύ 
να εύναι αληθϋσ για την Ιταλύα και την Ιςπανύα, αλλϊ ϐχι απαραύτητα και για την Ελλϊδα. την περύπτωςη τησ 
Ιταλύασ, η Ρώμη όθελε την εξϊμηνη περύοδο για να βεβαιωθεύ ϐτι η ENI θα αποζημιωνϐταν πλόρωσ για τα 
ςυμβϐλαια που εγκατϋλειψε ςτο Ιρϊν απϐ το 2009 ϋτςι ώςτε να ςυμμορφωθεύ με τουσ ςχετικοϑσ περιοριςμοϑσ τησ 
Ε.Ε. και των Η.Π.Α. ςε ϐ,τι αφορϊ τη ςυνϋχιςη επενδϑςεων ςτο Ιρϊν. 

 
Η πρϐωρη φυγό τησ ΕΝΙ απϐ το Ιρϊν εύχε δημιουργόςει ϋνα χρϋοσ περύπου $2 διςεκατομμυρύων για την ιταλικό 

εταιρεύα το οπούο αποπληρώνεται απϐ την NIOC (National Iranian Oil Company) μϋςω εξαγωγών αργοϑ. Δεν εύναι 
ξεκϊθαρο εϊν η εξϊμηνη εξαύρεςη θα επαρκϋςει για την κϊλυψη των αναγκών τησ ENI. Και η Ιταλύα και η Ιςπανύα 
αιςιοδοξοϑν ϐτι μποροϑν να διαφοροποιόςουν τισ πηγϋσ ειςαγωγόσ τουσ μακριϊ απϐ το Ιρϊν, αποκτώντασ 
πρϐςβαςη ςε ανϊλογεσ ποςϐτητεσ (ημι)βαρϋοσ αργοϑ απϐ τη αουδικό Αραβύα, το Ιρϊκ και τη Ρωςύα (Urals Blend). 

 
Ο Τπουργϐσ Εξωτερικών τησ Ιςπανύασ, José Manuel García-Margallo, ενώ ςημεύωνε κατϊ τη διϊρκεια 

ςυνϋντευξησ τϑπου ςτισ Βρυξϋλλεσ ςτισ 23 Ιανουαρύου ϐτι η χώρα του «καλϑπτει ςόμερα ϋωσ και 20% των 
ειςαγωγών τησ πετρελαύου απϐ το Ιρϊν», χαρακτόριςε το ιρανικϐ καθεςτώσ ωσ «απειλό προσ ϐλον τον κϐςμο, 
απειλό προσ την περιοχό του και απειλό προσ τον ύδιο τον λαϐ του». Ο Margallo δόλωςε αιςιϐδοξοσ ϐτι η Ιςπανύα 
θα όταν ςε θϋςη ν’ αντικαταςτόςει τισ ιρανικϋσ ειςαγωγϋσ τησ με ειςαγωγϋσ απϐ παραγωγοϑσ του Αραβικοϑ 
Κϐλπου, υπογραμμύζοντασ ϐτι κατϊ το πρϐςφατο ταξύδι του ςτο Ριϊντ ϋλαβε διαβεβαιώςεισ απϐ τον αουδϊραβα 
ομϐλογϐ του ϐτι “η αουδικό Αραβύα ϋχει εγγυηθεύ, εξ ονϐματϐσ τησ και εξ εκεύνου των ϊλλων κρατών του 
Κϐλπου… ϐτι θα μασ εγγυηθοϑν την παροχό που χϊνουμε και ςτην ύδια τιμό”. 

 
Ωςτϐςο, το πρϐβλημα τησ Ελλϊδασ εύναι πολϑ ςοβαρϐτερο απϐ τισ προκλόςεισ που αντιμετωπύζουν οι ϊλλοι 

δϑο μεςογειακού ειςαγωγεύσ ενώ μεγεθϑνεται κυρύωσ απϐ το γεγονϐσ ϐτι ρωςικϋσ κρατικϋσ πετρελαώκϋσ εταιρεύεσ, 
ϐπωσ και η Lukoil, απαιτοϑν απϐ τα ελληνικϊ διυλιςτόρια προκαταβολό μετρητούσ για ϐλεσ τισ ειςαγωγϋσ αργοϑ, 
καθώσ απϐ τον περαςμϋνο Μϊιο η ρωςικό κυβϋρνηςη, η οπούα επύςησ αντιτύθεται ςε νϋα διϊςωςη τησ Ελλϊδασ 
απϐ το ΔΝΣ, ϋχει αρνηθεύ να δεχθεύ ελληνικϋσ κρατικϋσ εγγυόςεισ οι οπούεσ κϊλυπταν ςτο παρελθϐν την 
πιθανϐτητα αθϋτηςησ απϐ κϊποιο διυλιςτόριο των υποχρεώςεων πληρωμόσ του ϋναντι των ρωςικών 
πετρελαώκών εταιρειών. 

  
Οι Ρώςοι εξαγωγεύσ αντιςτοιχοϑςαν ςτο 46% τησ ελληνικόσ ζότηςησ το 2010 και το 1ο εξϊμηνο του 2011. Αυτϐ το 

ιδιϐτυπο ϋμμεςο εμπϊργκο ϊφηςε ςτην Ελλϊδα μϐνο με την επιλογό τησ δραματικόσ αϑξηςησ των ειςαγωγών μασ 
απϐ το Ιρϊν, το οπούο διαθϋτει αργϐ πετρϋλαιο ανϊλογησ ποιϐτητασ. Ο Γϊλλοσ Τπουργϐσ Εξωτερικών, Alain Juppé, 
δόλωςε ςτουσ δημοςιογρϊφουσ πριν την ϋναρξη του υμβουλύου ϐτι η Ε.Ε. «θ’ αφόςει ςτην Ελλϊδα λύγο χρϐνο να 
προςαρμοςτεύ. Θα τη βοηθόςουμε να βρει εναλλακτικϋσ πηγϋσ. Αυτϋσ οι πηγϋσ υπϊρχουν και κϊποιεσ πετρελαιο-
παραγωγικϋσ χώρεσ ϋχουν πει ϐτι εύναι ϋτοιμεσ ν’ αυξόςουν την παραγωγό τουσ». 

 
Ο Έλληνασ ΤΠΕΞ κ. ταϑροσ Δόμασ, ςημεύωςε ϐτι το κϑριο πρϐβλημα τησ Ελλϊδασ εύναι το να βρει νϋεσ πηγϋσ 

χρηματοδϐτηςησ για τισ ειςαγωγϋσ πετρελαύου τησ ςημειώνοντασ ϐτι «Η χρηματοδϐτηςη (νϋων ςυμβολαύων) εύναι 
ϋνα κρύςιμο ςημεύο, υπϊρχει ανϊγκη για [νϋεσ] γραμμϋσ πύςτωςησ». Δόλωςε επύςησ ϐτι ϋχει προςεγγύςει το Ριϊντ, 
το οπούο κϊλυπτε ςτο παρελθϐν ϋωσ και 16% των ελληνικών αναγκών το 2009 και το 2010. «Έχουν υπϊρξει 
ςυνομιλύεσ με τη αουδικό Αραβύα» ςημεύωςε χαρακτηριςτικϊ «η οπούα μπορεύ ν’ αποτελϋςει μύα πηγό [για την 
υποκατϊςταςη του Ιρϊν]». 

 
Ο κ. Δόμασ επύςησ ςυνϐδευςε τον Πρϐεδρο τησ Νϋασ Δημοκρατύασ κ. Αντώνη αμαρϊ ςε τριόμερη επύςκεψό του 

ςτη Μϐςχα (25-27 Ιανουαρύου), ϐπου οι απαιτόςεισ τησ Ελλϊδασ ςτο ενεργειακϐ επύπεδο βρϋθηκαν ςτην κορυφό 



ELIAMEP Briefing Notes_ 10/ 2012 
Σελ. 3 

Η Ε.Ε. Επιβάλλει Σταδιακό Μποϊκοτάζ στο Ιρανικό Αργό Πετρέλαιο_ Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης 

 

τησ ατζϋντασ, χωρύσ να ϋχει καταςτεύ ςαφϋσ το εϊν και υπϐ ποιεσ προϒποθϋςεισ θα αποφαςύςει η Μϐςχα να 
αλλϊξει ςτϊςη. ε τελικό πϊντωσ ανϊλυςη εύναι αμφιςβητόςιμο το κατϊ πϐςο η περύοδοσ εξαύρεςησ των ϋξι μηνών 
θα επαρκϋςει για την Ελλϊδα, δοθεύςησ τησ εϑθραυςτησ οικονομικόσ κατϊςταςησ τησ χώρασ καθώσ μύα νϋα 
ςυμφωνύα αναδιϊρθρωςησ του χρϋουσ που περιλαμβϊνει ςημαντικό ςυμμετοχό του ιδιωτικοϑ τομϋα δεν ϋχει 
ακϐμη ολοκληρωθεύ. 

 
Ο κϑριοσ ςτϐχοσ τησ ΕΕ ς’ αυτϐ το ςημεύο εύναι να εξαςφαλύςει τη ςυμμϐρφωςη τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ, 

ενώ ελπύζει ϐτι η οικονομικό ςταθεροπούηςη τησ Ελλϊδασ θα διευκολϑνει τη χώρα να επαναφϋρει το μύγμα των 
ειςαγωγών τησ ςε ιςορροπύα αυξϊνοντασ – μεταξϑ ϊλλων – την ειςαγωγό εκ μϋρουσ τησ λιβυκοϑ αργοϑ, καθώσ η 
παραγωγό τησ Λιβϑησ επιςτρϋφει με ταχϑτατουσ ρυθμοϑσ ςτα επύπεδα προ του Εμφυλύου Πολϋμου. Επύ πλϋον, ϋνα 
ϊλλοσ παρϊγοντασ που θα μποροϑςε να περιπλϋξει την επιβολό του μποώκοτϊζ εύναι το γεγονϐσ ϐτι αρκετϋσ κϑριεσ 
χώρεσ του ΟΟΑ που δεν εύναι μϋλη τησ ΕΕ, ϐπωσ η Ελβετύα και η Σουρκύα, εύναι ςημαντικού ειςαγωγεύσ ιρανικοϑ 
αργοϑ πετρελαύου. Μϐνο η Σουρκύα εξαρτϊται απϐ το Ιρϊν για ςχεδϐν το 1/3 των προμηθειών τησ ςε αργϐ, ενώ η 
ελβετικό εταιρεύα εμπορύασ πετρελαύου Vitol εύναι ϋνασ απϐ τουσ κϑριουσ εμπϐρουσ ιρανικοϑ αργοϑ πετρελαύου για 
την Ευρώπη και παραπϋρα. ε κϊθε περύπτωςη η επανεξϋταςη των κυρώςεων ϋωσ την 1η ΜαϏου ύςωσ θα ϋπρεπε 
να διευκολϑνει και πϊλι την Ελλϊδα για μια περαιτϋρω ολιγϐμηνη περύοδο προςαρμογόσ καθώσ η μετϊ το PSI+ 
περύοδοσ οικονομικόσ αναςταθεροπούηςησ αναμϋνεται να αποδειχθεύ μακρϊ. 
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